
วาระการประชุมครั้งที่ 2/2561 
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.  

ณ ห้องหลักสตูรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์
อาคาร 1 ห้อง 1102/1  

-------------------------------------------------------- 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1 สรุปประเด็นการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(21)/2561 

1.2 นโยบายการพัฒนานักศึกษา 

1.3 สาขาวิชาน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การจัดการข้อมูลส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 

1.4 แนวทางการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1/2561 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 ผลการติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (รอบ 6 เดือน) 
3.2 ปรับแผนการเรียนตลอดหลักสูตร หรับหลักสูตรที่พัฒนา/ปรับปรุง ก่อนปี พ.ศ.2560 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรขอโอนย้าย 

4.2 นักศึกษาขอเงินสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 



รายงานการประชุมหลกัสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ครั้งที่ 2/2561 
วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ. ศ.2561 เวลา 8.00 – 12.00 น.  

ณ ห้องหลักสตูรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ อาคาร 1 ห้อง 1102/1  
-------------------------------------------------------- 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บญุลักษม์ ต านานจิตร กรรมการ 
3. อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ    กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์   กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล  กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรศินา มัชฌิมา  อาจารย์ผู้สอน (ไม่เข้าประชุม) 
7. อาจารย์ ดร.นันทวัน เรืองอร่าม   อาจารย์ผู้สอน  
8. นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว    เลขานุการ 
 

เริ่มประชุม เวลา 9.00 น.  
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 1.1 สรุปประเด็นการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1(21)/2561 
  - ให้ความเห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 จาก ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน 
เปลี่ยนเป็น ผศ.สายสุดา ปั้นตระกูล  
  - ให้ความเห็นชอบ การด าเนินการเกี่ยวกับการบรรจุและการเรียนรายวิชาความเข้าใจและ
การใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)  ในหลักสูตรต่าง ๆ โดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาดังกล่าวเป็นวิชาเลือกเสรีทุกคน 
   
 1.2 นโยบายการพัฒนานักศึกษา 
  คณบดี ขอความร่วมมือให้อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ช่วยสอดส่องดูแลเรื่องการแต่ง
กายของนักศึกษา และการสื่อสารที่ใช้ภาษาท่ีเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับความเป็นสวนดุสิตที่มหาวิทยาลัย
พยายามรณรงค์ 
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 1.3 สาขาวิชาน าเสนอแนวปฏิบัติทีด่ี เรื่อง การจัดการข้อมูลส าหรับอาจารย์ที่
ปรึกษา 
  การประชุมคณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 ในวันพุธ ที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้น าเสนอแนวปฏิบัติ เรื่อง การ
จัดการข้อมูลส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ให้คณะกรรมการทุกท่านรับฟังและรับทราบ  
  จากการน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีดังกล่าว คณะจึงได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้เกี่ยวกับ
อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมี ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 
 
 1.4 แนวทางการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ก าหนดช่องทางการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้แก่ 
   1. ช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์บริการของมหาวิทยาลัย 
   2. ช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 
   3. ช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-eleven) 
   4. ช าระเงินผ่าน Bualuang mBanking ธนาคารกรุงเทพ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งท่ี 
1/2561 

 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่1/2561 วันพุธ ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2561 
เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ห้อง 1102/1 อาคาร 1 ชั้น 
1 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 ผลการติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (รอบ 6 
เดือน) 
  จากการติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (รอบ 6 เดือน) ของ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2561 ผลการติดตามมีดังต่อไปนี้ 
 

รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2560 (รอบ 6 เดือน) 
 

สรุปคะแนนการประเมิน  
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ข้อเสนอแนะจากกรรมการตรวจประเมิน 
 องค์ประกอบที่ 1  
  1. ควรติดตามหลักฐานที่แสดงถึงการสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนใหม่มาแทน
คนเดิมให้ครบถ้วน 
 องค์ประกอบที่ 2 
  1. ควรมีแผนและเตรียมการในการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาที่ก าลังจะ
ส าเร็จการศึกษา และการเก็บข้อมูลการมีงานท าของนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี 
 องค์ประกอบที่ 3 
  1. ควรแสดงให้เห็นการปรับกระบวนการที่เห็นชัดเป็นรูปธรรม 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน 

ผลคะแนน
ประเมิน 

ตัวต้ัง 
ผลลัพธ ์

✓ บรรล ุ
ตัวหาร  ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 1 (หมวดที่ 1) ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 4 ข้อ ✓ ผ่าน 
องค์ประกอบท่ี 2 (หมวดที่ 3) 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 
N/A 

คะแนน N/A  
N/A 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 
N/A 

ร้อยละ ... N/A  
N/A 

องค์ประกอบท่ี 3 (หมวดที่ 3) ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 4 คะแนน ✓ 3 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 4 คะแนน ✓ 3 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 3 คะแนน ✓ 3 

องค์ประกอบท่ี 4 (หมวดที่ 2) ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 4 คะแนน ✓ 3 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 

(1) 
4 

ร้อยละ 80 ✓ 5 
5 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 
(2) 

2 
ร้อยละ 40 ✓ 5 

5 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 

(3) 
4.0 

ร้อยละ 20 ✓ 5 5 

เฉลี่ย ตัวบ่งชี้ที่ 
4.2 

9.57 
5 คะแนน ✓ 5 

3 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 3 คะแนน ✓ 3 

องค์ประกอบท่ี 5 (หมวดที่ 4) ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 4 คะแนน ✓ 4 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 4 คะแนน ✓ 3 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 3 คะแนน ✓ 3 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 
10 

ร้อยละ 90.90 ✓ 4.5 
11 

องค์ประกอบท่ี 6 (หมวดที่ 5) ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 3 คะแนน ✓ 3 
11 ตัวบ่งชี้ที่ คะแนนเฉลี่ย 3.41 
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  2. ควรเตรียมการให้บริการนักศึกษาให้มีความพึงพอใจในทุก ๆ ด้านที่มีแนวโน้มดีขึ้น จะท า
ให้ได้คะแนนสูงขึ้น 
 องค์ประกอบที่ 4 
  1. ควรแสดงให้เห็นการปรับกระบวนการที่เห็นชัดเป็นรูปธรรม 
 องค์ประกอบที่ 5 
  - 
 องค์ประกอบที่ 6 
  1. ควรแสดงให้เห็นการปรับกระบวนการที่เห็นชัดเป็นรูปธรรม จะสามารถท าให้ได้ 4 
คะแนน   
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 3.2 ปรับแผนการเรียนตลอดหลักสูตร หรับหลักสตูรที่พัฒนา/ปรับปรุง ก่อนปี 
พ.ศ.2560 
  ตามท่ีส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ก าหนดให้หลักสูตรที่พัฒนาปรับปรุง ก่อนปี 
พ.ศ.2560 ให้น ารายวิชาความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล ของหลักสูตรหมวดการศึกษาทั่วไป (ฉบับใหม่ พ.ศ.
2559) ให้นักศึกษา รหัส 60 ขึ้นไป ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้ทุกคน  
  หลักสูตรฯ จึงได้ปรับแผนการเรียนตลอดหลักสูตร โดยบรรจุรายวิชาความเข้าใจและการใช้
ดิจิทัล จ านวน 3 หน่วยกิต ให้นักศึกษา รหัส 60 ขึ้นไป ลงทะเบียนเรียนในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 
 มติที่ประชุม มอบหมาย คุณสุกัญญา ท าบันทึกประสานงานและแจ้งข้อมูลดังกล่าวต่อ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
 4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรขอโอนย้าย 
  ตามที่ อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ขอโอนย้ายไปปฏิบัติงาน 
ณ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยอธิการบดี และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับทราบและอนุญาตให้โอนย้าย โดยก าหนดให้มีผลในวันที่ 31 
พฤษภาคม 2561  
  การนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงต้องเตรียมความพร้อมในการบริหารงานหลักสูตร 
ดังนี้ 
   1. การสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบคนใหม่ โดยต้องพิจารณาจากความรู้ความสามารถที่
เหมาะสม สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   
การบริหารการจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ที่ก าหนดเกณฑ์ประเมินเกี่ยวกับคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ประเภทวิชาการ ซึ่งระบุคุณลักษณะของคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไว้ดังนี้ 
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    -  คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน  
    -  มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
   ประเด็นนี้ทางหลักสูตรควรขอค าปรึกษาจาก รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ในฐานะที่ปรึกษา
ของหลักสูตร 
   2. การปรับเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 60 แทนอาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ โดย ผศ.
สายสุดา ปั้นตระกูล ได้อาสารับหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 60 แทนอาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ 
   
 มติที่ประชุม รับทราบและเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวตามมติที่ประชุม 
 
 4.2 นักศึกษาขอเงินสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
  ตามท่ีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาวะ โดยมีกิจกรรม
การแสดง การแข่งขันกีฬา ประกอบด้วย วอลเลย์บอล บาสเก็ตบอล แชร์บอล ซึ่งนักศึกษาท่ีจะส่งนักกีฬาร่วม
แข่งขัน ต้องช าระค่าสมัครประเภทละ 300 บาท และเงินประกัน 2,000 บาท ทั้งนี้นักศึกษาของสาขาวิชา ได้
ขอเงินสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว เพื่อร่วมการแข่งขันกีฬา 5 ประเภท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,500 บาท  
 
 มติที่ประชุม เพ่ือเป็นการส่งเสริมสุขภาวะของนักศึกษา เห็นควรอนุมัติเงิน 3,500 บาท  
 
 

ปิดการประชุม  เวลา 12.00 น.  
 
 
 
 

 นางสาวสุกัญญา  พวงแก้ว    ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 

   ผู้จดรายงานการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


